
Debit maxim de aer
VC008G VC009G

2,4 / 1,9 m³/min

Putere de absorbţie

18 kPa

cu set de curățare VC008G VC009G

Aspiratoare tip rucsac
cu acumulatori 

VC008G
Pentru curățenie Pentru extracția prafului

VC009G

doar C009G



48 mm

Funcția de activare wireless permite o funcționare curată și confortabilă.
Prin conectarea unei mașini compatibile AWS, aceasta va porni automat aspiratorul 
la fiecare utilizare.

Auto-start Wireless System

Aspiratorul se conectează cu mașina prin Bluetooth.
Termenul Bluetooth® și simbolul grafic al acestuia sunt mărci deţinute de 
Bluetooth SIG Inc. și utilizarea acestora de către Makita este făcută sub licenţă.

Pentru curățenie VC008G Pentru extracția prafului VC009G

Mecanism de siguranță 
pentru instalarea sacului 
de praf

Suport tip buclă

Mâner de transport

Ham confortabil conceput 
pentru a reduce presiunea 
pe umeri, spate și talie.

Suportul tip buclă de pe 
centura inferioară poate fi 
folosit pentru duze conform 
ilustrației.

Când sacul de praf nu este 
instalat în aspirator, capacul 
frontal nu se va inchide 
complet.

Materialul tip plasă este 
utilizat pentru suprafețele din 
spate care ating umerii, 
spatele și talia, sporind 
confortul utilizatorului.

Poate capta
99,97%
dintre particulele
de 0,3-1 μm

Filtrul HEPA este folosit pentru 
captarea celor mai fine particule.

Controler

VC009G

VC008G

Selectare trepte de putere
(cu mod de memorare)

Aspiratorul poate memora 
ultima treaptă utilizată și la 
repornire acesta va selecta 
automat treapta memorată.

Nivel scăzut de zgomot

Controler
Selectare trepte de putere
(cu mod de memorare)

Aspiratorul poate memora 
ultima treaptă utilizată și la 
repornire acesta va selecta 
automat treapta memorată.

Treapta

3

4

2

1

66 dB(A)

72 dB(A)

63 dB(A)

60 dB(A)

Nivel zgomot

Nivel scăzut de zgomot

Treapta

2

3

1

66 dB(A)

72 dB(A)

63 dB(A)

Nivel zgomot

Buton oprire

Indicator nivel 
încărcare 
acumulator.

Buton oprire

Indicator nivel 
încărcare 
acumulator.

Eficientă pentru 
utilizarea în zonele 
întunecate.

Lumină de 
lucru LED

Buton ajustare lungime

Mecanism de blocare

Manetă de comutare

Înălțimea redusă facilitează 
accesul sub mobilier. 

Tub telescopic cu mecanism 
de blocare
• Mecanismul de blocare permite o fixare 
mai bună a mânerului.

• Greutate redusă datorită
  construcției din plastic și 
aluminiu rigid.

pentru modurile podea/covor.

Mod podea Mod covor



22 min

50 min

45 min

28 min

DC40RA

30 min

85 min

67 min

38 min

DC40RC

76 min 170 min

BL4020*1 2.0Ah 

*1 BL4025 2.5Ah

*1 BL4040 4.0Ah

*1BL4050F 5.0Ah

*1BL4080F 8.0Ah

Timpi de încărcare

*1 Acumulator recomandat

Aspiratoare tip rucsac cu acumulatori 

4 trepte de viteză
(VC008G)

3 trepte de viteză
(VC009G)

Furtun rotativ

Furtun antistatic

Lumină de lucru
(VC008G)

VC008G / VC009G
Capacitate recipient
Utilizare continuă (min.)

Debit maxim de aer
Putere de absorbţie
Vibrații
Nivel presiune acustică
Dimensiuni (L x l x H)

Greutate netă

Sac de hârtie: 2,0 L / Sac textil: 1,5 L
VC008G: cu BL4050F, Treapta 1 / 2 / 3 / 4: 110 / 55 / 30 / 14
VC009G: cu BL4050F, Treapta 1 / 2 / 3: 55 / 30 / 14
VC008G: 2,4 m³/min / VC009G: 1,9 m³/min
18 kPa
2,5 m/s2

72 dB (A)
cu BL4020 / BL4025: 233 x 150 x 375 mm
cu BL4040: 233 x 150 x 375 mm
cu BL4050F: 233 x 157 x 394 mm
cu BL4080F: 233 x 158 x 413 mm
4,3 - 4,7 kg

Furtun 28 mm Atașamente

Livrat cu conectori 
frontali 22, 24 și 38

Lungime
1.0m
1.5m

Cod comandă
143787-2
A-34235*

*cu conectori 
frontali 22 și 38

Cod comandă:
Perie rotativă

140H94-2 Cod comandă:
140G19-0

Tub telescopic cu 
mecanism de blocare

Duză flexibilă de 
cauciuc 28* 
Cod comandă:
197901-2

*Aceste duze nu se pot atașa direct 
pe țeava îndoită. Folosiți țeava 
telescopică sau una dreaptă.

Accesorii pentru curățenie

Accesorii pentru extracția prafului

Ansamblu perie
pentru podele

123486-2
Cod comandă:

Cod comandă:
Duză pentru colțuri

410306-2

Alb Albastru Makita

Perie 

198528-1

pentru covoare

Cod comandă:

Perie comutabilă 28
pentru podele/covoare

198532-0
Cod comandă:

Tijă îngustă 415

199439-3
Cod comandă:

Cod comandă: 191Y14-1

Husă pentru ham

Cod comandă: 191Y27-2

Filtru HEPA ce poate capta 
particulele fine de praf.

Husă pentru ham lavabilă 
realizată dintr-un material tip  
plasă pentru o mai bună 
respirabilitate.

Filtru principal

Cod comandă: 197898-5

Sac pentru praf

Cod comandă: 197903-8

Set saci de hârtie
10 buc.

pentru automobile
Perie mochetă

459056-4
Cod comandă:

Componența setului de livrare: 
VC008GZ: Ţeavă telescopică ajustabilă, ţeavă îndoită cu mecanism de blocare, clamă de prindere, ansamblu perie, sac textil 
reutilizabil, saci textili (10 buc.), duză îngustă pentru colţuri, furtun 32 mm cu manșon frontal.
VC009GZ01: Clamă de prindere, unitate wireless, sac textil reutilizabil, saci textili (10 buc.), conector frontal, adaptor cauciucat 
38-35, furtun �exibil Ø28 mm 1,5 m.
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